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RESUMO:

A cadeira de espanhol foi instituída em 1919, após a solicitação formal do governo do Uruguai, que abriu, em
1917, uma cadeira de português em seu ensino secundário. Pela primeira vez no Brasil, a língua espanhola
entra nos currículos da educação secundária, tendo sido anunciada a criação da cadeira desde 1917 pelo
Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Por conseguinte, havia uma expectativa por parte de alguns
pretendentes e pedidos de nomeação ao Ministro da Justiça Urbano Santos. Para se esquivar desses pedidos,
que poderiam trazer alguns transtornos políticos, o Ministro resolveu abrir concurso para a cadeira de
espanhol. Este artigo tem o objetivo de investigar os aspectos formais desse primeiro concurso para
catedrático de espanhol, as influências da rede de sociabilidade dos candidatos à vaga aberta em 1919 no
Colégio Pedro II. Utilizamos como fontes os textos normativos vigentes à época e publicações de jornais.

Palavras-chave: Catedrático de espanhol. História da Educação. Ensino de Espanhol.

RESUMEN:

La cátedra de español se instituyó en 1919, después de la petición formal del gobierno de Uruguay, que se
inauguró en 1917, una cátedra de portugués en la educación secundaria. Por primera vez en Brasil, la lengua
española ingresa en los currículos de la educación secundaria, anunciando-se desde 1917. Por supuesto,
había una expectativa por parte de algunos interesados y solicitudes de nominación al Ministro de Justicia,
Urbano Santos. Para esquivarse de esos pedidos, que podrían traer algunos trastornos políticos, el Ministro
decidió abrir la competencia para la cátedra de español . Este artículo tiene como objetivo investigar los
aspectos formales de este primer concurso para profesor de español, las influencias de la red de sociabilidad
de los candidatos a la vacante en 1919 en el Colegio Pedro II. Se utiliza como fuentes los textos normativos
vigentes en ese momento y publicaciones de periódicos.

Palabras-clave: Profesor de español. Historia de la Educación. La enseñanza del español.

INTRODUÇÃO

O ensino de conteúdos de espanhol (língua e literaturas) foi introduzido a partir de 1870, primeiro das
literaturas com a reforma dos regulamentos do Colégio Pedro II, quando os dirigentes perceberam a
necessidade de ensino das literaturas universais como parte da formação cultural do alunado que se
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preparava para no futuro assumir postos do alto comando do Império. Essa era a finalidade do ensino no
Colégio da Corte. A matéria de ensino de história da literatura em geral, ministrada no sétimo ano, constituiu
a gênese da disciplina de literaturas espanhola e hispano-americanas, a partir do momento em que demanda
um conteúdo que significa “um modo de disciplinar o espírito” com método e regras para abordar o saber a
ser ensinado imposto pela sociedade (CHERVEL, 1990).

Em 1905, a língua espanhola entra nos currículos brasileiros, primeiro no ensino comercial depois no militar,
integrando os cursos superiores, servindo como ferramenta para que o desempenho comercial ou militar,
conforme o caso, no exercício de suas funções que exigiam conhecimento prático da língua.

No ensino secundário, a língua de Cervantes foi inserida nos seus programas de ensino a partir de 1919,
menos como uma disciplina importante para a formação intelectual dos alunos, muito mais como uma
maneira de cortesia para com a República Oriental do Uruguai, retribuindo a criação de uma cadeira de
português em um dos seus estabelecimentos oficiais, em 1917.

Examinando os acontecimentos que advieram da tomada de decisão de abertura de uma cadeira de espanhol
no Colégio Pedro II[2], pelo Ministro da Justiça e Negócios Interiores, Carlos Maximiniano (1914-1918),
verificamos, por meio das evidências, que vários fatores concorreram para a iniciativa de abertura de
concurso para o preenchimento dessa vaga. O Ministro Urbano Santos (1918-1919), sucessor de Carlos
Maximiniano, lançou edital de seleção para catedrático de espanhol, o que na época não era obrigatório,
devido aos diversos pedidos de nomeação existentes no seu Ministério, não sendo politicamente prudente
atender a um em detrimento de outros. Também verificamos que uma intrincada rede social influenciou na
determinação do vencedor desse evento.

ABERTURA DO CONCURSO

O primeiro concurso para professor catedrático de língua espanhola aconteceu no Colégio Pedro II, com
inscrições abertas em 07 de março de 1919 e encerramento previsto para o dia 20 de junho, prorrogadas até
o dia 05 de julho do mesmo ano. O Ministro da Justiça e Negócios Interiores, Urbano Santos da Costa Araújo
(1859-1922), por meio de telegrama, solicitou a publicação do concurso nos diversos estados brasileiros,
conforme preceituava o art. 43 do Decreto nº 11.530, de 18 de março de 1915. Conforme publicação do
Colégio, o concurso teria as seguintes etapas: A) apresentação de um trabalho original, inédito e de valor
sobre a cadeira, entregue impresso cinquenta exemplares na secretaria do Colégio. Somente passaria para a
fase seguinte os candidatos cujos trabalhos fossem aprovados pela Congregação; B) arguição do candidato
pela banca examinadora composta por quatro professores, sobre o trabalho escrito apresentado para
verificação da autoria com duração máxima de trinta minutos; C) aula didática com duração de quarenta
minutos sobre um dos pontos do programa, em língua espanhola. O ponto seria sorteado vinte e quatro horas
antes da prova; D) prova escrita, sorteada a partir de uma lista de pontos organizados pela banca
examinadora. A prova estaria composta por uma tradução em espanhol de trecho de vernáculo de autor
notável.

Laura de Bezerra: uma mulher na disputa.

Uma única mulher fez sua inscrição para concorrer ao concurso, Dra. Laura de Bezerra, mas sua solicitação
foi indeferida devido ao fato de a mesma não ser brasileira. Laura de Bezerra era de nacionalidade uruguaia,
casada com o cel. Antonio Bezerra. Cursou escolas na Inglaterra, França e Alemanha, formando-se em
Ciências e Letras e tornando-se uma educadora com habilidades e preparo técnico adquiridos nos centros
mais adiantados da Europa. No Brasil, organizou o Instituto Rio Branco, em 1915, com o objetivo de educar
as meninas cariocas com as seguintes finalidades: a) para ser dona de casa; b) para saber educar seus filhos;
e, c) para exercer na sociedade as funções que ali pode e deve desempenhar. Obteve apoio em sua rede de
sociabilidade inclusive com notas elogiosas em diversos jornais da capital federal, como no Jornal Correio da
Manhã, que afirmava:
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[...] o Internato Rio Branco, alargando a esphera de sua acção propõe-se a ensinar
as nossas jovens patricias a ser donas de casa, a educar os filhos, habilitando-as a
procurar no trabalho nobilitante a propria subsistencia ou a se tornar um poderoso
auxiliar do homem na grande luta pela vida (CORREIO DA MANHÃ, 1916, p. 4).

Foi muito elogiada, também, pelo jornal A Época (1919) que a apresentava como “distinta educadora”,
“poliglota de alta cultura”, “escritora de elevado mérito” e “ilustrada professora”, considerando, portanto,
muito justa a sua pretensão à cadeira de espanhol.

Apesar de, em 1919, já ser uma educadora bastante conhecida, o diretor do Pedro II não aceitou sua
inscrição no concurso alegando ilegalidade no processo por tratar-se de uma estrangeira, mesmo estando
casada com brasileiro, e enviou requerimento ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores, Alfredo Pinto Viera
de Melo (1863-1923), que sucedeu Urbano Santos, para pronunciar-se sobre o assunto. Mesmo antes de
resposta oficial, o diretor do Colégio fez publicar as etapas do concurso excluindo o nome da professora, o
que causou indignação do Jornal Correio da Manhã, que publicou várias notas de apoio à educadora. A Gazeta
de Noticias afirmou que o concurso não deveria ter prosseguimento, por risco de anulação, já que:

Um dos candidatos, por signal uma senhora, foi inscripto mediante condição, até que
o sr. Ministro do Interior resolvesse o seu “caso”. Esta senhora é estrangeira. Allega,
porém, que é casada com cidadão brasileiro, de quem tem filhos, e por isso mesmo,
de accordo com as disposições constitucionaes, adquiriu a nacionalidade de seu
marido (GAZETA DE NOTICIAS, 1919, p. 1).

Em despacho publicado no dia 31 de agosto de 1919, o Conselho Superior de Ensino, respondendo ao oficio
do diretor do Colégio Pedro II, considerou ilegal a inscrição de uma estrangeira, baseado, entre outras
normas legais, no artigo 44 do Decreto 11.530, de 18 de março de 1915, que preceitua: “Poderão concorrer á
vaga de professor substituto todos os brazileiros que exhibirem folha corrida e forem maiores de 21 anos”
(BRASIL, 1915).

A Constituição Brasileira em vigor à época (1891), em seu Art. 69, item 5º, dava status de “cidadão
brasileiro” aos estrangeiros que possuíssem “bens imóveis no Brasil” ou fossem “casados com brasileiras[3]”
ou ainda que tivessem “filhos brasileiros”, contanto que residissem no Brasil, salvo se manifestassem a
intenção de não mudarem de nacionalidade (GAZETA DE NOTICIAS, 1919). A Gazeta de Noticias publicou, em
04 de setembro de 1919, entrevista com Abelardo Lobo, professor da Faculdade Livre de Direito do Rio de
Janeiro, que concordou com o parecer do Ministro da Justiça, uma vez que:

[...] a expressão “os estrageiros que possuirem, etc.” refere-se a estrangeiros do
“sexo masculino”. A regra de Ulpianus – Pronunciatio sermonis in sexo masculino ad
utrumque sexum plerunque porrigitur (Dig. – de verb. signif. – fr. 195, in pr.) não
pode ser invocada, no caso, porque a expressão “e forem casados com brasileiras”
restringe a significação de “estrangeiros” (GAZETA DE NOTICIAS, 1919).

Apesar da polêmica envolvendo uma estrangeira no concurso, a comissão prosseguiu com as datas previstas.

AS PROVAS

Foram convocados para a fase de arguição e posteriormente para a fase de preleção que deveria ser em
língua espanhola, sorteados nessa ocasião os pontos dos oito candidatos, conforme Quadros 1 e 2:

Quadro 1 – Candidatos convocados para a fase de arguição.

Arguição Candidato Formação do
candidato Trabalho apresentadoDia Hora

09/09/1919 14:00 Francisco Pereira Novaes - Alguns Elementos de
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da Cunha Grammatica Hespanhola.

10/09/1919 14:00 Dario Portugez Silva
Monteiro -

Estudio Teorico-Pratico de
la Gramática Castellana
Adaptado al Idioma
Portugués.

11/09/1919 14:00 Antonio de Araujo Mello
Carvalho (1884-1922)

Bacharel em
Ciências Jurídicas e

Sociais
O Verbo em Espanhol.

12/09/1919 14:00 Lino de Moraes Leme
(1888-1969)

A Subjetividade do
Pronome “se”.

13/09/1919 14:00 David José Perez
Bacharel em

Ciências Jurídicas e
Sociais

Leis de Formação da
Língua Castelhana.

16/09/1919 14:00 Brenno Silveira de
Arruda -

A Poesia Uruguaya:
origem, manisfestação de
caracter nacional e
primeira geração
romantica.

17/09/1919 14:00 Antenor de Veras
Nascentes (1886-1972)

Bacharel em
Ciências Jurídicas e

Sociais

Um Ensaio de Phonetica
Differencial
Luso-Castelhana. Dos
Elementos Gregos Que Se
Encontram no Espanhol.

18/09/1919 14:00 Adolfo Morales de los
Rios Filho (1887-1973) Arquiteto

Um Capitulo de
Psychologia nas Letras
Hespanholas.

Fonte: Quadro criado a partir de jornais consultados.

A comissão julgadora era constituída pelos professores João Ribeiro (1860-1934)[4], Laudelino de Oliveira
Freire (1873-1937)[5], Vital de Almeida e Basílio de Magalhães, tendo como presidente o diretor do colégio,
Carlos Maximiliano Pimenta de Laet (1847-1927).

Quadro 2 – Candidatos convocados para assistir ao sorteio dos pontos para a fase de preleção.

Arguição CandidatoDia Hora

18/09/1919 14:00 Francisco Pereira Novaes da Cunha e Dario Portugez Silva
Monteiro

19/09/1919 14:00 Antonio de Araujo Mello Carvalho e Lino de Moraes Leme
22/09/1919 14:00 David José Perez e Brenno Silveira de Arruda

23/09/1919 14:00 Antenor de Veras Nascentes e Adolfo Morales de los Rios
Filho

Fonte: Quadro criado a partir de jornais consultados.

A classificação do concurso saiu no dia 26 de setembro após reunião da Congregação do Colégio, presentes
dezenove professores, que ficou assim definida: 1º lugar Antenor de Veras Nascentes; 2º lugar David José
Perez; 3º lugar Antonio de Araújo Mello Carvalho; 4º lugar Dario Portuguez Silva Monteiro; e, 5º lugar Brenno
Silveira de Arruda. Os demais candidatos não participaram de todas as fases do processo seletivo.
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AS REDES SOCIAIS: INFLUÊNCIAS

Há nesse concurso uma clara disputa pela vaga, interferindo complexas redes sociais dos meios intelectuais
nos quais estavam inseridos os candidatos ao cargo e que finalizou com a aprovação de Antenor Nascentes. É
interessante ressaltar alguns dados que provavelmente fizeram parte do jogo social e que ajudaram a eleger
o vencedor.

Não havia necessidade de se abrir concurso para professor catedrático naquela época, de modo geral os
professores catedráticos eram nomeados pelo Ministério da Justiça, pois não havia previsão legal de abertura
de concurso para esse cargo, mas sim para professor substituto (BRASIL, 1915). Essa situação era de
conhecimento de Nascentes, que afirmou, em 1952, em seu discurso por conta do recebimento do título de
professor emérito do Colégio Pedro II, que, tomando conhecimento da abertura de uma cadeira de espanhol,
passou a estudar a língua espanhola com bibliografia encontrada na Biblioteca Nacional, bem como com livros
comprados nas livrarias e até mesmo importados da Espanha. E, enquanto se esforçava para estudar:
“Vieram dizer-me que, sendo cadeira nova, o Govêrno podia fazer o provimento sem concurso”. O Governo
recebeu várias indicações para ocupar a cadeira, mas “[...] para não descontentar os protetores, saiu-se da
dificuldade mandando abrir concurso” (NASCENTES, 1952, p. 12).

Os candidatos tinham uma intrincada rede de sociabilidade. Não foi possível obter informações de todos os
candidatos, mas pelos exemplos a seguir podemos concluir que foram importantes as relações sociais e o
capital simbólico para o resultado do concurso.

Antenor Nascentes: concluiu o curso de ciências e letras pelo Colégio Pedro II, era bacharel em direito pela
Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais e tinha uma extensa rede de sociabilidade: A) Era funcionário
da Secretária de Estado da Justiça e Negócios Interiores do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, com
contato, muito provavelmente, com o Ministro Urbano Santos, do mesmo ministério; B) Lecionava Francês no
ensino secundário do Liceu Rio Branco, o qual fazia questão de colocar nos anúncios dos jornais que o
professor era funcionário da referida secretaria. Na mesma instituição tinha como companheiros de magistério
o Diretor do Colégio Pedro II, Carlos de Laet e alguns de seus professores, como Guilherme Afonso, Mendes
de Aguiar, Fernando Gabaglia, Cecil Thiré, Agliberto Xavier, Euclides Roxo (1890-1950)[6], Benecdito
Raimundo, além de Jonathas Serrano e Osório Duque Estrada da Escola Normal, Nélson Romero (Filho de
Sylvio Romero) entre outros; C) Participou de diversas bancas examinadoras do Conselho Superior de Ensino
para avaliação de colégios particulares, juntamente com Carlos de Laet, João Ribeiro, Pedro Pinto, entre
outros; D) Era bibliotecário da Academia dos Bacharéis em Letras; E) Até o momento de sua inscrição no
concurso já havia publicado vários textos na revista A Época, de 1909 a 1912, como também publicou os
livros Ligeiras notas sobre redacção official, em 1914, pela Tipografia Jornal do Comércio e Elementos de
teoria musical, pela Tipografia Sá de Oliveira, em 1917.

Antonio de Araujo Melo Carvalho: era professor da Faculdade Livre de Direito e também lecionava italiano e
espanhol em um curso preparatório para ingresso em cursos superiores.

Laura Bezerra: era formada em Letras; fundou o Instituto Rio Branco em 1915 e tinha muitas amizades na
área de educação de moças e prestígio em jornais da Capital Federal; também fundou a revista Riso. Bem
preparada para o magistério e com uma rede extensa de sociabilidade, o indeferimento de sua inscrição pode
ter sido um subterfúgio para barrar sua possível aprovação no concurso.

Podemos observar nos exemplos que inserimos que Antenor Nascentes era de longe o candidato com
inscrição deferida com maior possibilidade de vencer o concurso, já por seu perfil de estudioso e polígrafo, já
por poder contar com um universo de amizades e contatos no seu cotidiano trânsito intelectual, que, aliás, só
aumentou com o ingresso no Colégio Pedro II. Tanto assim que quando o Governo decidiu pela extinção da
cadeira de espanhol, o ministro o chamou para que escolhesse qual cadeira queria lecionar, latim ou
português, escolhendo Nascentes esta última, a referida cadeira foi desdobrada para que ele pudesse assumir
sem concurso em 1927 (NASCENTES, 1952).
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Alguns protestos foram publicados nos jornais da capital federal como, por exemplo, a nota do jornal Gazeta
de Noticias, do dia 25 de setembro de 1919, dirigida ao Presidente da República, Dr. Epitácio Pessoa, pela
qual acusa a congregação do Pedro II favorecer o candidato Antenor Nascentes em detrimentos dos outros. A
nota ainda ressalta a capacidade do candidato David José Perez, afirma que há candidatos “epistolados” e põe
em cheque a seriedade do concurso (GAZETA DE NOTICIAS, 1919).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A língua espanhola inserida nos currículos do ensino secundário pela primeira vez em 1919, como uma
gentileza do governo brasileiro em reciprocidade a mesma atitude do governo do Uruguai, foi motivo de uma
intensa disputa entre homens com influência no Ministério da Justiça e Negócios Interiores, forçando o
ministro, para não se comprometer, a abrir concurso público.

Depreende-se, da análise das fontes, que o concurso foi palco de demonstração de força social com o uso do
capital simbólico para o sucesso no preenchimento da vaga. Esse complexo movimento do campo intelectual
onde agiram forças antagônicas, sentimentos afetivos, relações de proximidade e de afastamento do qual
fizeram parte os candidatos ao primeiro concurso para professor catedrático de espanhol do Brasil fez parte
dos sujeitos envolvidos, conferindo ao vencedor um status de prestígio intelectual e social.

Certamente que outras análises poderão aprofundar aspectos distintos dos acontecimentos na dinâmica do
concurso em tela, possibilitando uma maior compreensão do funcionamento das relações intelectuais e sociais
da época contribuindo para a escrita da história da educação.

Evidencia-se aqui, a partir das análises feitas, que a concorrência era acirrada com fortes influências da rede
de sociabilidade dos interessados, tanto dos candidatos, quanto de seus “padrinhos”, agindo forças sociais e
políticas na disputa, que possibilita conhecer elementos importantes para a construção de uma linha de
análise sobre o início da disciplina escolar língua espanhola nos programas de estudo do ensino secundário no
Colégio Pedro II, no início do século XX.
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[3] Segue transcrição do texto da Constituição Federal de 24 de fevereiro de 1891, publicado no site da
Presidência da República Federativa do Brasil:
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